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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 
 مقد ِّمة

 
 املكَرمني،  هِ باصحأ و هِ ، وعلى آلنبيِ ِه الكرمي، والصالُة والسالُم على العليِم احلكيم احلمُد هلل

 وبعد:
  ، ويرب ِيهماإلسالم يعلِ مهم ،ابلشباِب كثريًافقد كان اهتماُم رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم 

مصعب، ومعاذ، وابن مسعود، وابِن علي ، و  مثل، ويوجِ ههم إىل الدعوِة واجلهاد، على التقَوى
 .، رضَي هللا عنهم أمجعنيعمر، وغريهم

  و )الفتية(  ذكْر فيها لفُظ )الشباب(والسريِة النبوي ِة الكرمية، وإن مل يُ  ةِ وأخبارهم كثريٌة يف السن  
، وحركَة اجملتمِع ونشاطَُه وحيويته،  ، فقد كانوا مجهوَر الديِن اجلديِد ووقودهما َف منهتصر  وما 

ين،  جتاَه الدوكان رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم يكلِ فهم أبعماٍل جليلة، ليستشعروا املسؤوليَة 
 . اِع عنه مع كباِر القادةوحيملوا عبَء نشرِه والدف

الذين تنحصُر أعمارهم ، والفتية الشبابِ  األحاديِث اليت فيها ذكرُ  وقد أحببُت مجَع طائفٍة من
ٍ من املوضوعات، البلوِغ وقُ َبيل األربعني، ومل  سن ِ  بني وليس هو  أركِ ْز على جانٍب معني 

واقتصرُت منها على الصحيِح بل أردُت التنويَع مع الفائدة، مقصورًا على الشأِن الشبايب، 
    وهللا ويلُّ التوفيق. ند اللزوم.ب، وإيضاحاٍت عمع شرِح الغري واحلسن،

 
 حممد خري يوسف

 ه 18/12/1436
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(1 ) 
 احلبشةرض أبعجيبٌة 

 
 عن جابٍر قال:  

د ِّثوين أبعجابِّ ما  "م ا رَجعْت ُمهاِجرُة احلبشِة إىل رسوِل هللِا صل ى هللاُ عليه وسل م قال: لَ  أَلا ُتح
 "؟ تحم أبرضِّ احلبشةيرأ
ِمُل على علينا عجوٌز ِمن عجائزِهم حت مر تْ  ،جلوسبينما حنُن  ،منهم: اي رسوَل هللا قال فتيةٌ  

مث  دَفعها على  ، بني كتَفيها هِ إحدى يَدي فجعلَ  ، بفًًت منهم فمر تْ  ، رأِسها قُ ل ًة ِمن ماء
ُر إذا وَضع هللاُ  دَ غُ  إليه مث  قالت: ستعَلُم اي  فلم ا ارتفَعِت التفَتتْ  ، فانكسرْت قُ ل ُتها ، هايبتَ كر 

عَلُم تَ  فسوفَ  ،يدي واألرُجُل مبا كاان يكِسبونوتكل مِت األ ،رينواآلخ األو لني عَ ومج ،الُكرسي  
  .غًدا أمري وأمَرك عنَدهُ 

كيف يحقد ِّسح هللاح قوًما َل    ، مثَّ صداقت   ،صداقت  "فقال رسوُل هللِا صل ى هللُا عليه وسل م: 
 "؟ديدِّهميحؤخاذح لضعيفِّهم مِّن ش

 
( وصح ح  5058صحيح ابن حبان )( وحس نه له يف صحيح سننه، 4010سنن ابن ماجه )

 الشيخ شعيب إسناده على شرط مسلم.
 

 الُقل ة: إانٌء من فخ ار.
 

(2 ) 
 املبارزة

 
 قال:  عن علي ٍ 
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من   له شبابٌ  بَ دِ فانتُ  ؟بارزن يُ مَ  :ىفنادَ  ،وأخوه  ابنهُ  وتبعهُ  - ربيعةَ  بنَ  يعين عتبةَ  - مَ تقد  
  فقالَ  ،نا إمنا أردان بين عم ِ  ، لنا فيكم ال حاجةَ  :فقال ،فأخربوه  ؟ من أنتم :فقال ،األنصار

  :هللِا صلى هللا عليه وسلم رسولُ 
   ". احلارث بنا   بيدةا اي عح  قم    ، اي علي   قم   ،اي محزة قم  "

 واحدٍ  كلُّ   ثخنَ فأَ  ،ضربتان  يدِ والول بيدةَ بني عُ   فَ لِ واختُ  ،إىل شيبة وأقبلتُ  ،إىل عتبة محزةُ  فأقبلَ 
 . بيدةواحتملنا عُ  ،فقتلناه لنا على الوليدِ مث مِ   ،منهما صاحبه

 
( وصحح الشيخ  948حِ َح يف صحيح سننه، مسند أمحد )وصُ  ، (2665سنن أيب داود )
 واللفُظ لألول.شعيب إسناده. 

 
 كان هذا يوَم بدر. 

نا، يعنون من أكفائنا من   القرشيني.وقوهلم: أردان بين عمِ 
 وفيه بياُن فضيلِة الصحابِة الذين ابرزوهم.

 
(3 ) 

 فىت من أسلم 
 

 أن  فًًت من أسلَم قال: عن أنس بِن مالك، 
 .  أجته زالغزَو وليس معي ما  إين أريدُ  ،اي رسوَل هللا 

 .  "فالًًن فإنه قد كان جتهَّزا فمرضائتِّ  " :قال
ُئَك السالَم ويقول: أَعِطين الذي جته زَت  يه وسل َم يُقرِ فقال: إن  رسوَل هللِا صل ى هللُا عل  ، فأاته

 .  به
سي منه شيًئا  بِ ال حتَ  فوهللاِ  ،ِبسي عنه شيًئاوال حتَ  ،زُت بهالذي جته   عِطيهِ أَ  ،: اي فالنة الق
 لِك فيه.  باَركَ فيُ 
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 واللفُظ لألول. (.13183(، مسند أمحد )2780، سنن أيب داود )(1894صحيح مسلم )
 

  نسانُ ى اإلوفيه أن ما نوَ  ، على اخلري الداللةِ  فيه فضيلةُ  النوويُّ رمحَُه هللا تعاىل: إلمامُ قال ا
وال  ،أخرى من الرب   يف جهةٍ  له بذلهُ  يستحبُّ  ، رت عليه تلك اجلهةفتعذ   بر ٍ  يف جهةِ  هُ صرفَ 
 .(1)ابلنذر هُ ذلك ما مل يلتزمْ  يلزمهُ 

 
(4 ) 

 الصقران.. ابنا عفراء 
 

 ن بُن عوف:قال عبدالرمح
، فكأين مل  حديثا السن  ياِن تَ ، إذ التفتُّ فإذا عن مييين وعن يساري ف َ إين لفي الصفِ  يوَم بدر

: اي ابَن  أرين أاب جهل، فقلت ، : اي عم  مبكاهنما، إذ قال يل أحُدمها سرًّا من صاحبه نْ آمَ 
 به؟    أخي، وما تصنعُ 

   . دونهأو أموتَ  أقتَلهُ  رأيُته أنْ  قال: عاهدُت هللَا إنْ 
   ! ما: فما سر ين أين بني رجَلني مكاهنَ قال ، مثله فقال يل اآلخُر سرًّا من صاحبهِ 

 .يِن حًت ضرابه، ومها ابنا عفراءالصقرَ  فشد ا عليه مثلَ ليه، إفأشرُت هلما 
 

 .(، واللفُظ لألول1752، صحيح مسلم )(3766صحيح البخاري )
 

(5 ) 
 صلح احلديبية

 
 :  املزين قال لٍ عن عبد هللا بن مغف  

 

 . 13/39شرح النووي على صحيح مسلم  (1) 
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هللا تعاىل يف  اليت قالَ  الشجرةِ  يف أصلِ  ديبي ة،ابحلُ  مَ ى هللا عليه وسل  ل  ص هللاِ  كنا مع رسولِ 
 ،مى هللا عليه وسل  صل   هللاِ  رسولِ  على ظهرِ  تلك الشجرةِ  من أغصانِ  ، وكان يقعُ (2)القرآن
: م لعلي  ى هللا عليه وسل  هللا صل   لُ سو ر  و بني يديه، فقالَ بن عمرٍ  لُ يوسه أيب طالبٍ  بنُ  وعليُّ 

   ."الرحيم هللا الرمحنِّ   اكتب: بسمِّ "
نا ما  تِ يف قضي   اكتبْ  "، الرحيم الرمحنِّ بسمِّ هللا " قال: ما نعرفُ ف بيدهِ  و بُن عمرٍ لُ يسه  فأخذَ 
 .  نعرف

 كتب:  ف"، اللهم   كا ابسِّ  :اكتبقال: "
 ".  ةمك هللا أهلا  رسولح  دٌ عليه حممَّ  هذا ما صالا "

نا ما  تِ يف قضي   رسوله، اكتبْ  كنتَ   إنْ  وقال: لقد ظلمناكَ  و بيدهِ عمرٍ  ل بنُ يسه فأمسكَ 
 .  نعرف

   ." –وأًن رسولح هللا  -بنِّ عبداملطَّلبعبدهللا  د بنح عليه حممَّ  هذا ما صالا : اكتب"فقال: 
نا، فدعا عليهم هِ ، فثاروا يف وجو  عليهم السالحعلينا ثالثون شاابًّ  إذ خرجَ  ،فبينا حنن كذلك 

 رسولُ  إليهم فأخذانهم، فقالَ منا دهم، فقبصار هللا أب فأخذَ  ،مى هللا عليه وسل  ل  صهللا  رسولُ 
   ؟"أماًنً  لكم أحدٌ  هل جعلا "؟ أو "أحد  م يف عهدِّ هل جئتح : " مى هللا عليه وسل  صل  هللا 

  . ى سبيلهم فخلَّ فقالوا: ال. 
ُهْم بَِبْطِن َمك َة ِمْن بَ ْعِد ْيِديَ ُهْم َعْنُكْم وَ َوُهَو ال ِذي َكف  أَ }: هللا فأنزلَ  َأْن َأْظَفرَُكْم أَْيِدَيُكْم َعن ْ

ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريًا  [.24{ ]سورة الفتح: َعَلْيِهْم وََكاَن اَّلل 
 

السنن الكربى للنسائي  واللفُظ له، ( وصححه الشيخ شعيب، 16846مسند أمحد )
( 3716(، املستدرك على الصحيحني )12612للبيهقي ) (، السنن الكربى11511)

 الشيخني...وقال: حديث صحيح على شرط 
 

 

ُ َعِن اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ يُ َباِيُعوَنَك حَتَْت الش َجرَِة فَ َعِلَم َما يف قُ ُلوِِبِْم َفأَنْ َزَل قوله تعاىل: }  (2)  الس ِكيَنَة َعَلْيِهْم  َلَقْد َرِضَي اَّلل 
 . 18{ سورة الفتح: يًباَوَأََثَِبُْم فَ ْتًحا َقرِ 
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لقعدة، من السنة السادسِة للهجرة، وقد نَوى  ا هذا يف )صلح احلديبية(، يف شهر ذي كان 
 ولبسوا لباَس اإلحرام، فمنعتهم قريشٌ رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم العمرَة مع أصحابه، 

 َد هذا الصلح. ق، وأرادوا قتاهلم، فعُ كةرتبوا من معندما اق
 

(6 ) 
 املدينة قرَّاء 

 
م يف   ، يكونوَن يف انحيٍة ِمن املدينة ، كان شباٌب من األنصاِر ُيسم وَن الُقر اء حيَسُب أهلوهم أهن 

م يف أهليهم ،املسجد   بحُ الصُّ  حًت  إذا تقاربَ  ،فيصلُّون من الل يل ،وحيَسُب أهُل املسجِد أهن 
ًعا يهم مجفبعثا  ،على أبواِب ُحَجِر رسوِل هللا فوَضعوهُ  ،واستعَذبوا من املاء ،احَتطَبوا احلطب

ًما ،فاستحشهِّدوا  ،إىل بئرِّ ماعحونةا   .فدعا النَّيبُّ صلَّى هللاح عليه وسلَّم على ق ات الاتِّهم أايَّ

 
املوضعني أن  ( وذكر الشيخ شعيب يف 13487، مسند أمحد )(7263صحيح ابن حب ان )

 .2/199صحيح على شرط البخاري، السنن الكربى للبيهقي  إسنادهُ 
 

(7 ) 
 أصنافح اجلهاد 

 
 عن كعب بِن ُعجرَة رضَي هللا عنه قال: 

ن  فرَأى أصحاُب رسوِل هللِا صل ى هللُا عليه وسل م مِ  ، بِ  صل ى هللُا عليه وسل م رجلٌ مر  على الن
   ؟لو كان هذا يف سبيِل هللا ،هللاِ سوَل اي ر  :فقالوا ، ونشاِطه جَلِدهِ 

غارًا فهو يف سبيلِّ   يسعاى على ولدِّهِّ  كان خرجا   إن  " :فقال رسوُل هللِا صل ى هللاُ عليه وسل م صِّ
  كان خرجا   وإن   ، كبرياين فهو يف سبيلِّ هللانييسعاى على أبواين شيخا  كان خرجا   وإن   ،هللا

هِّ  يسعاى رايًء ومفاخرًة فهو يف   كان خرجا   وإن   ، هللا يف سبيلِّ فُّها فهو عا ي ا  يسعاى على نفسِّ
 ". سبيلِّ الشَّيطان
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(: رواه الطرباين يف الثالثة،  4/325قال يف جممع الزوائد )(، 282املعجم الكبري للطرباين )

أورَدُه املنذري يف الرتغيب والرتهيب وقال: رواه الطرباين كما ورجال الكبري رجاُل الصحيح،  
( أنه صحيح لغريه. واللفُظ من 1692وذكر يف صحيح الرتغيب ) لصحيح. رجاُل اورجالُه 
 .الرتغيب

قلت: يف رواية أنس بن مالك: غزوان مع رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم تبوك، فمر  بنا شابٌّ  
 (.15519نشيٌط يسوُق ُغنيمًة له... إىل آخِر احلديث. رواه البيهقي يف السنن الكربى )

(: قلنا: لو أن هذا الشاب  جعَل شبابَُه ونشاطَُه  17602يب هريرة )ايِة أمن رو  ،أيًضاوله 
 وقو َتُه يف سبيِل هللا. 

 
(8 ) 

 أعرجح يطأح اجلنَّة بعرجته
 

 عن إسحاق بن يسار، عن أشياٍخ من بين سلمَة قالوا: 
هللا   لِ غزون مع رسو يَ  ،شباب  بنونَ  ربعةُ أ وكان له  ،العرج شديدَ  عرجَ  أاجلموحِ  كان عمرو بنُ 

له   قالَ  دَ حُ أُ إىل  هُ هللا صلى هللا عليه وسلم يتوج   رسولُ  رادَ أا فلم   ،صلى هللا عليه وسلم إذا غزا
عنك   هللاُ  فقد وضعَ  ،كفيك فنحن نَ  ،فلو قعدتَ  ،رخصة لكَ  قد جعلَ  وجل   عز   ن هللاَ إ  :بنوه

   .اجلهاد
 هؤالءِ  ن بين  إ  ،هللا  رسولَ  اي :قالهللا صلى هللا عليه وسلم ف رسولَ  اجلموحِ  ى عمرو بنُ فأتَ 

  . بعرجيت هذه يف اجلنة فأطأَ   ستشهدَ أ رجو أنْ إين ألوهللا  ،معك  خرجَ أ نْ أمينعون 
   ".أم ا أنتا فقد وضعا هللاح عنكا اجلهاد" :هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له رسولُ 

   ".تداعوه، لعلَّ هللاا يرزقهح الشهادةوما عليكم أن : "وقال لبنيه
 . اشهيدً  دَ حُ أُ  يومَ  لَ تِ فقُ  ،هللا صلى هللا عليه وسلم مع رسولِ  فخرجَ 
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(. قال  78(، وابن املبارك يف كتاب اجلهاد )17599رواه البيهقي يف السنن الكربى )
 . (3)األلباين: إسناده حسن إن كان األشياُخ من الصحابة، وإال فهو مرسل

 
(9 ) 
 ححنني  يومح 

 
 عن أيب إسحاَق قال:

  يوَم حنني؟  أفررتُ  ،مارةاء: اي أاب عُ ٌل للرب قال رج
اؤهم ف  وأخِ  أصحاِبهِ  انُ ب  ولكن ُه خرج شُ  ، صل ى هللُا عليِه وسل مَ ما وىل  رسوُل هللاِ  ،وهللاِ  قال: ال

  عُ مجَْ  ،ُط هلم سهمٌ سقُ ال يكاُد يَ  وا قوًما رماةً قُ فلَ  ،رًا ليس عليهم سالح، أو كثرُي سالحس  حُ 
هللِا صل ى هللاُ   قبلوا هناك إىل رسولِ أف ،ون ؤ قوهم رشًقا ما يكادوَن ُُيطفرشَ  ،صر نَ وبينَن وازِ هَ 

  بُن احلارِث بنِ  وأبو سفيانَ  ء، يِه وسل َم على بغلِته البيضاورسوُل هللِا صل ى هللُا عل  ،عليِه وسل م
 وقال:   ،نصرَ فاستَ   ،فنزل ،عبِداملطلِب يقوُد به

 .  " أًن ابنح عبدِّاملطلب    أًن النيبُّ َل كذب "
 مث صفَّهم. 

 
 ( واللفُظ لألخري.1776(، صحيح مسلم )2772صحيح البخاري )

 
 ُحس رًا: بغرِي دروع. 

اجلماعُة  ء، وهو اسٌم للسهاِم اليت ترميها رشًقا: استحسَن اإلماُم النووي أن يكوَن بكسِر الرا
 دفعًة واحدة. 

 استنصر: دعا. 
 

 
 

 . 262يف خترجيه لكتاب فقه السرية حملمد الغزايل ( 3) 
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(10 ) 
 ف اجلنة ُتت ظالل السيو 

 
العدوِ  يقول: قال   ةِ ضر ، عن أبيه قال: مسعُت أيب وهو حبعن أيب بكر بن عبدهللا بن قيس

 رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:
 .  " إنَّ أبوابا اجلنَّةِّ ُتتا ظِّاللِّ السُّيوفِّ "

يقوُل   آنَت مِسعَت رسوَل هللِا صل ى هللُا عليه وسل م ، اهليئِة فقال: اي أاب موسىفقام رُجٌل َرثُّ 
 هذا؟ 

 قال: نعم. 
 . قرَأُ عليكُم السالمقال: فرَجع إىل أصحاِبه فقال: أَ 

 به حًت قُِتل. بَ فضر  ، إىل العدو ِ  ى بسيفهِ مث مشَ  ، فألقاه هِ سيف مث كَسر َجفنَ 
 

 (.1902صحيح مسلم )
( وقال: صحيح على شرط 2388. املستدرك )شابٌّ رثُّ اهليئةوهو عند احلاكم: فقال 

 ُيرجاه. مسلم ومل 
 

(11 ) 
 نيني عحر ال حديث

 
 عن أنِس بِن مالك:

فقال هلم   ،فاجتَ َوْوها ، املدينةَ  عليه وسل مَ  ينَة قِدموا على رسوِل هللِا صل ى هللاُ أن  انًسا من ُعرَ 
ا  تا  شئتحم أن   إن  " :صل ى هللُا عليه وسل م هللِا رسولُ  رجوا إىل إبلِّ الصدقةِّ فتشربوا من ألباِنِّ
 ". اوأبواهلِّ 
  وساقوا َذْوَد رسوِل هللاِ  ،وارتدُّوا عن اإلسالم ،تلوهممث مالوا على الرُّعاِة فقَ  ،وافَصحُّ  ،ففعلوا

 .  صل ى هللاُ عليه وسل م
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أيدياهم   فقطعا  ،هبم  تا فأح  ، رِّهمفبعث يف أثا  ، ذلك النيبَّ صلَّى هللاح عليه وسلَّم فبلغا 
 توا.ةِّ حىت ماكهم يف احلرَّ وترا  ،وسالا أعيناهم  ،وأرجلاهم

وعنداهح شباٌب من األنصار، قريٌب من عشرين، وبطرٍق أخرى للحديِث نفسِه زايدة: 
 أثراهم. تصُّ سلهم إليهم، وبعثا معهم قائًفا يقفأر 
 

 ( وقال: حديث حسن صحيح. 72(، سنن الرتمذي )1671صحيح مسلم )
 

 ُعرينة قبيلة. 
 لسقٍم أصاِبم.  اجتَووها: استومخوها، أي: مل توافقهم، وكرهوها؛

 الذ ود: القطيُع من اإلبل.
 مسَل أعينهم: فقأها.

، فأمرهم مت أجسامهموسقَ  ،وهاواستومخَ  ،وأسلموا أهنم قدموا املدينةَ  ،نينيرَ العُ  فيه حديثُ 
وا  وارتدُّ  ،تلوا الراعيفصحوا، فقَ  ،، فخرجواالصدقة إىل إبلِ  صلى هللا عليه وسلم ابخلروجِ  النبُّ 

هم أيديَ  صلى هللا عليه وسلم يف آَثرهم، فقطعَ  النبُّ  ود، فبعثَ قوا الذ  ساو  ،عن اإلسالم
   .ون، حًت ماتوا سقَ سقون فال يُ ستَ ة يَ أعينهم، وتركهم يف احلر   ، ومسلَ هموأرجلَ 

:  هللا تعاىل  لقولِ  احملاربني، وهو موافقٌ  يف عقوبةِ  أصلٌ  هذا احلديثُ قال اإلماُم النوويُّ بعده: 
َا جَ } ْن يُ َقت  ُلوا أَْو ُيَصل ُبوا أَْو تُ َقط َع ِذيَن حُيَارِبُوَن اَّلل َ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَساًدا أَ زَاُء ال  ِإمن 

َفْوا ِمَن اأْلَْرضِ   .[33]سورة املائدة:  {أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف أَْو يُ ن ْ
 .(4)وزاَد يف الشرح

 
(12 ) 

 أهل اجلنة شباب سيدا 
 

 عن أيب سعيٍد اخلُدري، عن النبِ  صلى هللا عليه وسلم قال:
 

 . 11/153شرح النووي على صحيح مسلم  (4) 
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وحيَيا بنا   َل ابَنا اخلالةِّ عيساى بنا مرمي،واحلسنيح سي ِّدا شبابِّ أهلِّ اجلنَّة، إاحلسنح "
 ". زكراي  

 
( وذكَر الشيخ شعيب يف خترجيهما أن  11012(، مسند أمحد )6959صحيح ابن حبان )

( وقال: حديث حسن صحيح، صحيح اجلامع  3768، سنن الرتمذي )إسنادُه صحيح
 (.3181الصغري )

 
(13 ) 

 قصٌر من ذهب
 

 عن أنِس بِن مالك، أن النب  صلى هللا عليه وسل َم قال: 
: لِّمان هذا القصرفقل ،فإذا أًن بقصٍر مِّن ذهب ،تح اجلنَّةلدخ" من  ؟ فقالوا: لشاب ٍ تح

 ". رح بنح اخلطَّاب: عم؟ قالوا: ومان هوتفقحل ،فظن ان تح أين ِّ أًن هو  . قحريش
 

صحيح ابن  ( 12065( وقال: حديٌث حسٌن صحيح، مسند أمحد )3688سنن الرتمذي )
   شعيب فيهما. ، وصححه الشيخ (.6887حب ان )

ة، فإذا أًن بقصٍر من ذهب، فقلت: لِّمان  دخلتح اجلنَّ (: "6621ولفظُه عند البخاري )
لامح من  اخلطَّابِّ إَل ما أعريش، فما منعاَنِّ أن أادخحلاهح اي ابنا هذا؟ فقالوا: لرجٍل من ق

 . "غاري اتِّك
 ؟ اُر اي رسوَل هللاقال: وعليَك أَغ

 
 هذا من فضائِل عمَر رضَي هللا عنه، جزاُه هللا عن األم ِة خرَي اجلزاء. 
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(14 ) 
 النوم يف املسجد

 
 قال: أخربين عبدهللا ]بُن عمَر[:  عن انفعٍ 

 مسجدِّ النيب ِّ صلى هللا عليه وسلم.شابٌّ أعزبح َل أهلا له يف نامح وهو أنه كان ي
 

 (.429رواه البخاريُّ يف صحيحه ) 

على عهدِّ رسولِّ هللاِّ صلى هللا عليه وسلم يف   ا نانامح كن    قال: ويف لفٍظ عنه رضي هللا عنه
 .املسجدِّ وحنن شبابٌ 

  صحيح. قال أبو عيسى ]الرتمذي[: حديُث ابِن عمَر حديٌث حسنٌ 
 يف النوِم يف املسجد.وقد رخ َص قوٌم من أهِل العلِم 

 ت خْذُه َمبيًتا وال َمقياًل. قال ابُن عباس: ال ي َ 
 وقوٌم من أهِل العلِم ذهبوا إىل قوِل ابن عباس.

( وصحح الشيخ شعيب إسناده على 4607سند )ورواُه أمحد يف امل، (321سنن الرتمذي )
 .شرط الشيخني

 
(15 ) 

 رؤاي
 

 سامل، عن أبيه ]عبدهللا بن عمر[ رضَي هللا عنه قال:عن  •
هللا صلى هللا   ها على رسولِ صلى هللا عليه وسلم إذا رأى رؤاي قص   النب ِ  يف حياةِ  كان الرجلُ 

ا  غالمً  وكنتُ  ،هللا صلى هللا عليه وسلم ها على رسولِ ى رؤاي فأقصُّ أن أرَ  يتُ عليه وسلم، فتمن  
   .هللا صلى هللا عليه وسلم رسولِ  على عهدِ  املسجدِ  يف أانمُ  ، وكنتُ شاابًّ 
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البئر، وإذا هلا   كطي ِ   ةٌ ىل النار، فإذا هي مطوي  إاين فذهبا يب أخذ كنيِ كأن ملَ   يف النومِ  فرأيتُ 
 كٌ نا ملَ يَ : فلقِ قال .ابهلل من النار أقول: أعوذُ  ، فجعلتُ قد عرفتهم انسٌ قرانن، وإذا فيها أُ 

 .  عْ رَ ت ُ ، قال يل: مل آخرُ 
 هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال:   على رسولِ  تها حفصةُ ها على حفصة، فقص  فقصصتُ 

 .  "ي من الليل لو كان يصل ِّ  هللاِّ  عبدح  الرجلح  نعما "
 .إال قلياًل  من الليلِ  ال ينامُ  فكان بعدُ 

 
 ( واللفُظ لألول.2479، صحيح مسلم )(1070صحيح البخاري )

 
 الليل.فيه فضيلُة صالِة 

مل يقْم حًت شروِح احلديِث أن ابن عمَر رضَي هللا عنهما كان كثرَي الرقاد، وأنه إذا انَم   يفووردَ 
 .(5)خريًا كثريًايقوُم الليَل وُيكثُر من الصالة. فجلبْت له هذه الرؤاي  م يزْل بعد ذلك ل ُيصبح. ف

 
(16 ) 
 القرآن قبل  اإلميان

 
 عن جندب بن عبدهللا قال:

زاوِّرة، فتعلَّمنا اإلميانا قبلا أن نتعلَّما  لَّم وحنن فتياٌن حا هللا عليه وس النيب ِّ صلَّىكن ا مع 
 القرآن، مث تعلَّمنا القرآنا فازدادًن به إمياًًن. 

 
السنن الكربى  واللفُظ منه، يف صحيح سننه،  (، وصححه له 61رواُه ابُن ماجه يف السنن ) 

زايدة "وإنكم اليوَم تعل مون   ماوفيه( 1678املعجم الكبري للطرباين )(، 5075للبيهقي )
 القرآن قبل اإلميان".

 

 

 . 39/ 16، شرح النووي على صحيح مسلم 12/404ينظر فتح الباري  (5) 
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 ويف النهاية البن األثري أنه الذي قارَب البلوغ.  إذا قوَي واشتد .احلزو ر: الغالُم 
 

(17 ) 
 النفخ يف السجود

 
 عن أيب صاحٍل موىَل آِل طلحة بن ُعبيد هللا قال:   •

  ، قرابِتها غالٌم شابٌّ ذو مُج ة فأاتها ذو ،عليه وسل م ُكْنُت عند أمِ  سَلمَة زوِج الن بِ  صل ى هللاُ 
فإن  رسوَل هللِا صل ى هللُا عليه وسل م   ،لْ فقالت: ال تفع ،ليسُجَد نَفخ فلم ا ذهبَ  ،ُيصلِ ي فقامَ 

 ". اي راابحح تر ِّب  وج هاك"كان يقوُل لغالٍم لنا أسوَد: 
 

صحيح، غري علي  بن ثقاٌت رجاُل القال الشيخ شعيب: رجاله  (1913صحيح ابن حب ان )
  ،( وقال: صحيح اإلسناد ومل ُيرجاه1001واقد وهو صدوق، املستدرك على الصحيحني )

 ووافقه الذهب.
  رأى الن بُّ صل ى هللُا عليه وسل َم غالًما لنا يُقاُل له أفَلُح، إذا سجدَ وهو عند الرتمذيِ  بلفظ: 

( وقال: حديُث أمِ  سلمة 382، 381". سنن الرتمذي )كاي أفلحح ت ار ِّب  وجها "، فقال: نفخ
 إسنادُه ليس بذاك. 

 
 م ة: جمتمُع رأِس الناصية. اجلُ 

من الترتيب، أي: أوصلُه إىل الرتاب، وضْعُه عليه، وال تُبعدُه عن موضِع ترِ ْب وجهك: 
فضُل األعضاِء ، فإن إلصاَق الرتاِب ابلوجِه الذي هو أوجِهَك ابلنفخ، فإنه أقرُب إىل التواضع

 . غايُة التواضع
 وكان أفلح إذا سجَد نفَخ يف األرِض ليزوَل عنها الرتاب.

حجر يف حديِث الرتمذي: ولو صح  مل يكْن فيه حج ٌة على إبطاِل الصالِة  قال احلافُظ ابنُ 
"ترِ ْب وجهَك" استحباُب   :ابلنفخ؛ ألنه مل أيمرُه إبعادِة الصالة، وإمنا ُيستفاُد من قوله

 ُو النهي عن مسح احلصى.السجوِد على األرض، فهو حن
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 على احلصرِي والبساِط والفروة.وذكَر الشوكاين ثبوَت صالتِه صلى هللا عليه وسلم 
قال العراقي: مل أيمرُه أن يصلَي على الرتاب، وإمنا أراَد به متكنَي اجلبهِة من األرض، وكأنه و 

 . (6)ي وال ميكِ ُن جبهته من األرضرآُه يصل ِ 
 

(18 ) 
 صالة اجلماعة

 
 عن جابِر بِن يزيَد بِن األسود، عن أبيه:  

يا ى إذا رجالن مل يصل ِ ا صل  فلم   ،شاب   وهو غالمٌ  مَ ى هللا عليه وسل  هللِا صل   ى مع رسولِ أنه صل  
   :فقال ،همافرائصُ  رعدُ ِبما تَ  يءَ فج ،فدعا ِبما ،املسجد يف انحيةِ 

   "؟يا معناكما أن تصل ِّ ما منعا "
   .رحالنا ينا يف قد صل   :قاال

فإِنا  ،معه فليصل ِّ  ،ومل يصل ِّ  اإلماما  مث أدركا  ،حلهكم يف را ى أحدح إذا صلَّ  ،َل تفعلوا" :فقال
 ". له ًنفلة

 
، صحيح ابن (17514مسند أمحد )، ه( وصححه يف صحيح سنن575سنن أيب داود )

  ( وقال: حديث 219سنن الرتمذي )، ( وصحح الشيخ شعيب سنده فيهما1565حبان )
، بعد أن قضى صالَتُه يف  صحيح. وفيه أنه كان يف حج تِه صلى هللا عليه وسلمحسن 

  مسجِد اخلَيف. واللفُظ لألول.
 

  أو غريِ  ى يف بيتهِ ن صل  ا مَ ى وحده، وأم  الفقهاء: إمنا هذا ملن صل   قال مجهورُ قال ابُن عبدالرب: 
 له، وإمنا كانت اإلعادةُ  ال وجهَ  مجاعةٍ ألن إعادهتا يف ;  تلك الصالةيف مجاعة، فال يعيدُ  بيتهِ 

 .(7) أخرى يف مجاعةٍ  إلعادتهِ   ى يف مجاعة، فال وجهَ ، وهذا قد صل   اجلماعةلفضلِ 

 

 . 321، 2/247، حتفة األحوذي  3/85ينظر فتح الباري  (6) 
 . 4/243التمهيد  (7) 
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(19 ) 

 الصالة يف الكعبة
 

 بِن عمَر رضَي هللا عنهما قال: عبدهللا عن 
، فصعدُت، كنُت ، قال: و صعدا رسولح هللا صلى هللا عليه وسلم البيتا وبالٌل خلفه شاابًّ

 فاستقبلين بالل، فقلت: ما صنَع رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم هاهنا؟
 . صلَّى ركعتنيقال: فأشاَر بيده، أي: 

 
 (. قال الشيخ شعيب: حديث صحيح، وهذا إسناٌد قوي . 23967مسند أمحد )

 وأييت طويالً يف مواضَع أخرى من املسنِد وغريه. 
 (.36925ا يف مصن ِف ابِن أيب شيبة )ة، كموكان ذلك عند فتِح مك

 واملقصوُد الصالُة يف جوِف الكعبة. 
 

(20 ) 
 القاضي الشاب  

 
 عن عليٍ  قال:

رسلين وأان  تُ  ،هللا  ا، فقلت: اي رسولَ قاضيً  إىل اليمنِ  رسول هللِا صلى هللا عليه وسلم بعثين
 يل ابلقضاء؟  ، وال علمَ السن   حديثُ 
فال   ،اخلصمان بني يديكا  ، فإذا جلسا لسانك تح ، ويثب ِّ كقلبا  هديسيا  إن هللاا "فقال: 

  ".القضاء لكا  ى أن يتبنيَّا فإنه أحرا  ،من األول كما سعتا   من اآلخرِّ  حىت تسمعا  قضنيَّ تا 
 .بعد يف قضاءٍ  ما شككتُ   :ا، أوقاضيً  قال: فما زلتُ 
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رك على ستدامل (، 2310) ابن ماجه سنن ( وحس نُه يف صحيحه، 3582 داود )سنن أيب
، ووافقه الذهب، وفيه  ( وقال: صحيح على شرط الشيخني ومل ُيرجاه4658الصحيحني )

 .  قوُل عليٍ  رضَي هللا عنه: اي رسوَل هللا إين رجٌل شاب 
 

(21 ) 
 املادينالسمحح الشابُّ 

 
 عن كعب بِن مالٍك قال:

ُك سِ ميُ  ومل يكنْ  ،مهشباِب قو  من أفضلِ  ، معاُذ بُن جبٍل رضَي هللاُ عنُه شاابًّ حليًما مسًحاكان 
   .يف الد ين كل هُ   ماَلهُ  غرقَ د اُن حًت أَ يَ  فلم يزلْ  ، شيًئا

فلو تركوا أحًدا من أجل أحٍد لرتكوا معاًذا من أجِل  ،هؤ غرماى النب  صل ى هللُا عليِه وسل َم فأتَ 
  حىت قاما  ،الاههللاح عليهِّ وسلَّما م هلم رسولح هللاِّ صلَّى فباعا  ،هللِا صل ى هللُا عليِه وسل م رسولِ 

 !معاٌذ بغريِّ شيءٍ 
 

  على شرط الشيخني ومل ُيرجاه، ووافقهُ  ( وقال: صحيحٌ 5192رواه احلاكم يف املستدرك )
 . ( والذي يليه11042، السنن الكربى للبيهقي )الذهب

 
(22 ) 

 اإلهاب والعصب
 

 عن عبدهللا بن ُعَكيٍم قال: 

أن  َل  : "م أبرِض ُجهينَة وأان غالٌم شابٌّ هللا صلى هللا عليه وسل  قُرَئ علينا كتاُب رسولِ 
 ". عصابتستمتعوا من امليتةِّ إبهاٍب وَل 

 
 .(4249، سنن النسائي )( وصححه له يف صحيحه4127سنن أيب داود )
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ا  أميُّ قال ابُن حب ان: يريُد به قبَل الدِ ابغ، والدليُل على صح تِه قولُه صلى هللا عليه وسل م: "

 .(8) "إهاٍب دحبِّغا فقد طهر
 .  قبل دبغه احليوانِ  واإلهاب: جلدُ 

 . ويربُط بعضها ببعضاحليوانِ  مفاصلَ ما يشدُّ : بوالعصَ 
 

(23 ) 
 الشجرة اليت َل يسقط ورقحها

 
 عن عبدهللا بن عمر رضَي هللا عنه قال: قاَل النبُّ صلى هللا عليه وسلم: 

 .  "تحات  ها وَل يا ورقح  سقطح ء، َل يا خضرا  شجرةٍ  كمثلِّ   املؤمنِّ  لح ثا ما "
  أن أقول: هي النخلة، وأان غالمٌ  كذا، فأردتُ   كذا، هي شجرةُ   فقال القوم: هي شجرةُ 

 . "هي النخلة"، فقال:  فاستحييت ،شابٌّ 
من كذا  إيل   ها لكان أحب  قلتَ  به عمر فقال: لو كنتَ  ثتُ فحد  زاَد يف طريٍق أخرى للحديث: 

 وكذا.
 

 (، واللفُظ لألول.2811(، صحيح مسلم )5771)  صحيح البخاري
 

   :منها ،فوائد هذا احلديثِ  يفقال اإلماُم النووي: 
 .واالعتناء الفكرِ  هم يفبَ ويرغ ِ  ،أفهامهم ليختربَ  ؛على أصحابه املسألةَ  العاملِ  لقاءِ إ استحبابُ 

   .واألشباه األمثالِ  وفيه ضربُ 
 يالذ للصغريِ  يفينبغ املسألةَ  الكبارُ  ذا مل يعرفِ إ كنْ ل ،عمر بنُ ا كما فعلَ   ،الكبار وفيه توقريُ 

   .يعرفها أن يقوهلا

 

(  1728واحلديث رواه الرتمذي ) .4/165(. وكذا هو يف التمهيد البن عبدالرب  1279)  صحيح ابن حبان (8) 
 ( وصحح الشيخ شعيب إسناده على شرطهما. 1287حبان نفسه )وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن 
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 قلتَ  تكونَ  ألنْ " : هللا عنه يَ رض عمرَ  وقولُ  ، فهمه سنِ وحُ  ولدهِ  بنجابةِ  نسانِ اإل وفيه سرورُ 
 ويعلمُ  ، سلم كان يدعو البنهصلى هللا عليه و  بذلك أن النب   أرادَ  "،إيل   أحب   هي النخلةُ 

   . وجنابته فهمهِ  نَ س حُ 
  وطيبِ  ،هاظل ِ  ودوامِ  ،خريها كثرةِ   ابملسلم يف النخلةِ  هُ وشبَ  :قال العلماء .النخل وفيه فضلُ 

وبعد أن   ،يبسمنه حًت يَ  يؤكلُ  ها اليزالُ مثرُ  طلعُ نه من حني يَ إف ، على الدوام ووجودهِ  ،مثرها
ا  ا وعصيًّ وحطبً ا جذوعً  لُ ستعمَ فيُ  ،اومن خشبها وورقها وأغصاهن ،كثرية  منه منافعُ  خذُ ت  ي ُ  يبسَ يَ 

مث   .بلا لإلبه علفً  وينتفعُ  .منها نواها شيءٍ  مث آخرُ  ،وغري ذلك   وأواينَ ا وحبااًل رً صَ وحُ  وخماصرَ 
  .مثرها هيئةِ  سنُ وحُ  ، نباهتا مجالُ 

  ، هأخالق ومكارمِ  طاعاتهِ  من كثرةِ  ،هكلُّ   خريٌ  كما أن املؤمنَ   ،ومجال وخريٌ  ، هاكلُّ   فهي منافعُ 
  .ذلك  وغريِ  ، الطاعات  وسائرِ  ،والصلة والصدقةِ  ،وذكره وقراءتهِ  وصيامهِ  على صالتهِ  ويواظبُ 

 .(9)التشبيه  وجهِ  يف فهذا هو الصحيحُ 
 

(24 ) 
 املسلم يؤجار إذا أتذَّى 

 
 عن األسوِد ]بِن يزيَد[ قال: 

 كم؟ ضحكُ فقالت: ما يُ  ،وهم يضحكون ،شباٌب من قريٍش على عائشَة وهي مِبىن دخلَ 
   !أن تذهب أو عينهُ  عنقهُ  نِب ُفسطاٍط فكادتْ قالوا: فالٌن خر  على طُ 

  :فإين مسعُت رسوَل هللِا صل ى هللاُ عليه وسل َم قال ،: ال تضحكوافقالت
 ". يات  عنه هبا خطيئةوحمحِّ  ،بت  له هبا درجةشاكح شوكًة فما فوقاها، إَل كحتِّ ما من مسلٍم يح "
 

 (.2572)صحيح مسلم 
 
 .حبٌل ُيَشدُّ به اخلِباء والسُّرادق وحنومهالطُُّنب: ا

 

 . 17/154شرح النووي على صحيح مسلم  (9) 
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 والُفسطاط: بيٌت من شعر.
 

(25 ) 
 الرفق ابحليوان 

 
خَل حائطًا لرجٍل مَن دوالسالُم  يف حديٍث لعبدهللا بِن جعفَر رضَي هللا عنه، أنه عليه الصالةُ 

عيناه، فنزَل   فتْ رَ يِه وسل م، حن  وذَ  صل ى اَّلل ُ عل فلم ا رأى الن ب   ،، فإذا فيِه انضٌح لهاألنصار
ُ عليِه وسل مرسوُل اَّلل ِ   : فقال ،سَح ِذفراُه وَسراَتُه، فَسَكن، فم صل ى اَّلل 

   ".؟مان ربُّ هذا اجلملِّ "
   .ان: أفقال األنصارِ  ابٌّ منفجاَء ش
ها،أَل تتَّقي اَّللَّا يف هذفقال:  اكا إيلَّ وزعما أنَّكا  كا شفإنَّهح  هِّ البهيمةِّ الَّيت ملَّكاكا اَّللَّح إايَّ

يع  ". هح وتحدئبحهجتح
 

الشيخ شعيب إسناده على شرط مسلم،  ( وصحح1754جزٌء من حديٍث يف مسنِد أمحد )
ووافقه الذهب، سنن  سناد ومل ُيرجاه،( وقال: صحيح اإل2485املستدرك على الصحيحني )

ألنصار. ولفُظ احلديِث من وصححه يف صحيح سننه، وفيه: فًت من ا (2549أيب داود )
 املسند.

 
 احلائط: البستان. 

 الناضح: البعرُي ُيستَقى عليه.
 الذفران: ما وراَء األذنني عن ميني النقرة.

 ُتدئبه: تُتعبه. 
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(26 ) 
  والعحجبالكِّب  

 
 عن أيب هريرة، أن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسل َم قال:

، فهو  ، فخسفا هللاح بهِّ األرضا بت هح نفسحهح ، قد أعجا هِّ بخرتح، ميشي يف ب حر دايبينما رجٌل يتا "
 ."فيها إىل يومِّ القيامة جلجلح يتا 
 

( 10388، واللفظ له، مسند أمحد )(2088صحيح مسلم )(، 5789صحيح البخاري )
ولكن ". وذكر الشيخ شعيب أن احلديث صحيح بينما رجٌل شابٌّ ميشي...وأوله فيه: " 

 اإلسناَد هنا منقطع.
 

 كساٌء خمط ٌط يُلتَحُف به.   الرُبد:
 غي  َبُه فيها. خسَف هللا به األرض: 

 يتجلجل: يتحر ُك وينزُل مضطراًب.
 

(27 ) 
 تعليم الدين

 
 قال: بن احلويرثِ عن مالك 

،  عشرين يوًما وليلة هُ بٌة متقاربون، فأقمنا عندَ أتينا إىل النبِ  صل ى هللُا عليِه وسل َم وحنن شبَ 
 قد اشتهينا أهَلنا، أو قد أان   ظن  ا صل ى هللُا عليِه وسل َم رحيًما رفيًقا، فلم  وكان رسوُل هللِا 

 فأخربانه، قال:   ،ن تركنا بعداننا عم  قنا، سألَ اشتَ 
عوا إىل أهلِّيكم، فأقيموا فيهم وعل ِّموهم ومروهم " وذكر أشياءا أحفظحها، أو َل   -ارجِّ

لكم أحدحكم،   ن  ا حضرتِّ الصالةح فل يؤذ ِّ ي، فإذوا كما رأيتموين أصل ِّ وصلُّ  -أحفظحها 
 . "م أكبح كموليؤمَّك
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 .(، واللفُظ لألول674، صحيح مسلم )(605صحيح البخاري )

 
(28 ) 

 الطاعة يف املعروف
 

 عن عليٍ  رضَي هللا عنه قال:
:  قال ،ريًَّة، واستعملا عليهم رجاًل من األنصاربعثا رسولح اَّللَِّّ صلَّى اَّللَّح عليهِّ وسلَّما سا 

ُ مفقال: قاَل هل ،م يف شيء: وجَد عليهقال ،فلم ا خرجوا : أليَس قد أمرَُكم رسوُل اَّللِ  صل ى اَّلل 
  ؟عليِه وسل َم أن ُتطيعوين

 .  : بَلى: قالواقال
   .: فقال: امَجعوا حطًباقال

 لتدخلن ها.   مث  دعا بناٍر فأضرَمها فيه، مث  قال: عزمُت عليكم
ا منه شابٌّ  م: فقاَل هللوها، قالوُم أن يدخق: فَهم  القال ُ  فَررتُ م: إمن  إىل رسوِل اَّللِ  صل ى اَّلل 

إن أمرَُكم أن  ، فب  صل ى اَّلل ُ عليِه وسل موا الن  عليِه وسل َم من الن ار، فال تعَجلوا حًت  تلقَ 
  .تدُخلوها فادُخلوا

 و دخلتحموها ما خرجتحمل"م: ، فقاَل هلفأخربوه ،عليِه وسل مبِ  صل ى اَّلل ُ : فرَجعوا إىل الن  قال
ا الطَّاعةح يف املعروفمنها أبًدا  ".، إَّنَّ

 
( وصحح الشيخ  622مسند أمحد )(، 1840(، صحيح مسلم )4085صحيح البخاري )

فورَد  ويف هذا األخري لفظ "شاب"، أما يف الصحيحني شعيب إسناده على شرِط الشيخني.
 "بعضهم".

 
 جَد عليهم: غضب.و 
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(29 ) 
 املرور بني يدي املصلي 

 
 عن أيب صاحٍل السم ان قال: 

سرُتُه من الناس، فأراد شابٌّ من بين  ي إىل شيٍء يَ ُيصل ِ  يٍد اخلُْدري  يف يوِم مُجَُعةٍ رأيُت أاب سع
إال   ساًغاالش ابُّ فلم جِيْد مَ  ، فنظرَ هيب ُمَعيٍط أْن جَيتاَز بني يديه، فدفَع أبو سعيٍد يف صدر أ

على  ، مث دخلَ ، فناَل من أيب سعيدوىَل ُه أبو سعيٍد أشد  من األُ ، فدفعَ بني يديه، فعاَد لَيجتاز
 :  على مروان، فقالهُ ، ودخل أبو سعيٍد خلفَ مروان، فشكا إليه ما لقَي من أيب سعيد

 ؟ ما لَك والبِن أخيَك اي أاب سعيد
 م يقول:  صل ى هللاُ عليه وسل  ُت النب  ع: مسقال

تازا بني يدي فأرادا أح ،هح من الناسإذا صلَّى أحدحكحم إىل شيٍء يسرتح " ،  ، فليدف اع ههٌد أن  َيا
 . "هح، فإَّنا هو شيطان  فليحقاتِّل  فإن  أبا 

 
 ، واللفظ لألول.(505، ومسلم )(487رواه البخاريُّ يف صحيحه ) 

 .(10)من الدفِع األول أشدُّ  الشافعيِ  أن املراَد ابملقاتلِة دفعٌ نقَل البيهقيُّ عن 
 

(30 ) 
 بني اخلوف والرجاء

 
 عن أنس: •

   ".؟كيف جتدحك" :فقال ،على شابٍ  وهو يف املوت  أن  النب  صل ى هللاُ عليِه وسل َم دخلَ 
 ذنويب.  ، إين أرجو هللَا، وإين أخافُ : وهللِا اي رسوَل هللاقال

إَل   املوطنِّ يف قلبِّ عبٍد يف مثلِّ هذا   َيتمعانِّ َل": هللِا صل ى هللُا عليِه وسل م رسولُ فقال 
ما يرجو، وآمنا  أعطاهح   ". ا خيافهح م  هللا ح

 

 . 1/583ينظر اختالفه والتوسع فيه: فتح الباري  (10) 
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، سنن ابن ماجه ( وقال: حديث حسن غريب، وحس نُه له يف صحيحه983رتمذي )سنن ال

(4261). 
 

(31 ) 
 السؤال عن مخس

 
  قال: مى هللا عليه وسل  مسعود، عن النبِ  صل  عن عبدهللا بِن 

  فيما  حىت يحسألا عن مخٍس: عن عمحرهِّ  ما ابنِّ آدما يوما القيامةِّ من عندِّ رب ِّهِّ قدا  َل تزولح "
 ". فيما علِّم أنفقاه، وماذا عمِّلا   وفيما  أبالهح، ومالِّه من أين اكتسابهح  أفناهح، وعن شبابِّه فيما 

 
 (.7299، وحس َنُه له يف صحيح اجلامع )وقال: حديٌث غريب( 2416سنن الرتمذي )

( وحس َن 537(، وسنن الدارمي )7434أيب يعلى ) مسندوبرواية أيب برزة األسلمي يف 
 . حمققامها سنده

 
(32 ) 

 أهل اجلنة شباب
 

 عن أيب هريرَة قال: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:
لٌد كح ٌد محر  أهلح اجلنَّةِّ جحر  " م، وَل تا َل يافنا  ،ح  م شباهبح  ". بلاى ثياهبح
 

( وقال: حديث حسن غريب، وحس نُه يف صحيح اجلامع الصغري 2539ذي )رواه الرتم
، 9742وحس ن حمققه إسناده، مسند أمحد ) (2826) (، كما رواه الدارمي2525)

 (، واللفُظ لألول.9268، 8813
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".  بأس، َل تابلاى ثيابه، وَل يافنا شبابهوَل يا  نعمح اجلنَّةا يا من يدخلِّ وهو عند مسلٍم بلفظ: "
 (.2836مسلم ) صحيح

 
 ُجرد: ليس على بدهنم شعر.

 ُمرد: ال حلى هلم. 
 الَكَحل: سواٌد يف أجفان العني ِخلقة.

 
(33 ) 

 الصوم ملن مل يتزوج 
 

 هللا عليه وسلم:عن عبدهللا بن مسعوٍد رضَي هللا عنه قال: قاَل لنا رسوُل هللا صلى 
نح  أغضُّ للبصر، وأحصا  فإنه ،منكم الباءةا فليتزوج من استطاعا  ،اي معشرا الشباب"

 ".جاءفإنه له وِّ   ،ومن مل يستطع  فعليه ابلصوم ،رجللفا 
 

 (.1400(، صحيح مسلم )4779متفٌق عليه، صحيح البخاري )
 

 النكاح.الباءة، أو الباهة: النكاح، أو القدرُة على مؤِن 
 يُذهُب شهوَة اجِلماع. ما وِجاء: ال
 

: أي: أشدُّ قال احلافُظ ابُن حجر:  ، وأحصن: أي: أشدُّ إحصااًن له وَمنًعا من  غضًّاأغضُّ
 الوقوِع يف الفاحشة.

ُخص  الشباُب ابخلطاِب ألن الغالَب وجوُد قوِة الداعي فيهم إىل النكاح، خبالِف  وقال: 
 .(11)املعىَن معتربًا إذا ُوِجَد السبُب يف الكهوِل والشيوِخ أيًضاالشيوخ، وإْن كان 

 

 . 109، 9/108ي فتح البار ( 11) 
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  ويقطعُ  ،الشهوة يقطعُ  هنا أن الصومَ  واملرادُ اُء هو رضُّ اخلصيتني، الوِجوقال اإلماُم النووي: 
 . جاءالوِ  كما يفعلهُ   املين ِ  شر  

لكنه   ، عليه وهذا جممعٌ  ،إليه نفسه واتقتْ  هُ ملن استطاعَ  ابلنكاحِ  األمرُ  ويف هذا احلديثِ قال: 
  خافَ  سواءٌ  ،يوال التسر ِ  جُ التزوُّ  فال يلزمُ  ،ال إجياب  ندبٍ  أمرُ  ةً كاف    عندان وعند العلماءِ 

 من أهلِ  هُ ومن وافقَ  إال داودَ  هُ أوجبَ  أحدٌ  مُ علَ وال يُ  ،ةكاف    العلماءِ  هذا مذهبُ  ،أم ال العنتَ 
 .(12)  ...ىأو يتسر   جَ أن يتزو   العنتَ  إذا خافَ  يلزمهُ  :فإهنم قالوا ،عن أمحد وروايةٌ  ،الظاهر

 
(34 ) 

 صبوةح الشاب  
 

 ل: قاَل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسل م:عن عقبَة بِن عامٍر قا
واة الشاب ِّ ليست   منعجابح  لايا عزَّ وجلَّ إنَّ هللاا "  ". له صاب  
 

حسٌن لغريه، وضعفه يف ضعيف اجلامع ( وذكَر الشيخ شعيب أنه 17409مسند أمحد )
 (.1749، وكذا يف مسند أيب يعلى )(1658)
 

 الصبوة: امليُل إىل اللهو. 
 

(35 ) 
 ٍة وزوجهابني امرأ

 
 فقالت:  عن أيب سعيٍد اخلُدري قال: جاءِت امرأٌة إىل النبِ  صلى هللا عليه وسلم 

عط ِل يَ  ، اي رسوَل هللا
ُ
وال   ،تُ ويُفطِ ُرين إذا ُصم ،ضرُِبين إذا صل يتُ إن  زوجي صفواَن بَن امل

  .َة الفجِر حًت  تطُلَع الش مسُيصلِ ي صال
 

 . 9/173شرح النووي على صحيح مسلم ( 12) 
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 ،تُ يأم ا قوهُلا: يضرُِبين إذا صل   ،فقال: اي رسوَل هللا ،عم ا قالت هُ فسأَلَ  ،وصفواُن عنَده :قال
ا تقرَأُ بسورَتني    .وقد هنَيُتها عنها  ، فإهن 

   "لو كانت سورًة واحدًة لكفتِّ النَّاسا "فقال الن بُّ صل ى هللاُ عليه وسل م: 
ا تنطِلُق ف ، قال: وأم ا قوهُلا: يُفطِ ُرين إذا ُصْمتُ     .تصوُم وأان رُجٌل شابٌّ وال أصربُ فإهن 

ها":  صل ى هللاُ عليه وسل م يومئذفقال رسوُل هللاِ     ".َل تصومح امرأٌة إَلَّ إبذنِّ زوجِّ
ُد نستيقُظ حًت  تطُلَع فإان  أهُل بيٍت ال نكا ،ال ُأَصلِ ي حًت  تطُلَع الش مسُ  قال: وأم ا قوهُلا

  .الش مس
 ". فإذا استيقاظتا فصال ِّ "وسل م: صل ى هللاُ عليه  فقال

 
( وقال: 1594( وصححه يف صحيحه، املستدرك على الصحيحني )2459سنن أيب داود )

( وصححه الشيخ 1488صحيح على شرط الشيخني ومل ُيرجاه، صحيح ابن حب ان )
 شعيب. واللفظ لألخري. 

 
 واملشاهد،  اخلندقَ  وشهدَ  ،املدينة مث الذكواين، صحايب، سكنَ  املعط ل السلميُّ  صفوان بنُ 

، وقال فيه النبُّ صلى هللا عليه  هللا عنها رضيَ  ويف عائشةَ  اإلفكِ  وهو الذي قال فيه أهلُ 
ه ، يف خالفِة عمَر رضي هللا   19. اسُتشهد أبرمينيَة سنة " ما علمتح عليه إَل خريًاوسلم: "

 .(13)عنه
 

(36 ) 
 عِّدَّةح احلامل

 
 عن أمِ  سَلمَة قالت:

 

 . 3/440اإلصابة يف متييز الصحابة ( 13) 
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  أحُدمُها شابٌّ  ،، فخطَبها رجالنُة األسلمي ُة بعَد وفاِة زوِجها بنصِف شهرُسبَ ي ْعَ  وَلَدتْ 
ا إذا جاَء  : مل حَتُلْل، وكاَن أهُلها ُغي  ًبا، َفرجَ فقاَل الَكْهل ،الش اب  إىل  ، فحط تْ واآلخُر َكْهل
ُ عليه و  فجاَءتْ  ، اروُه ِبأهُلها أن يؤثِ   :  فقال ،سل مرسوَل اَّللِ  صل ى اَّلل 

 ". فانكِّحي مان شئتِّ  ،قد حللتِّ "
 

، (26758يف صحيح سننه، مسند أمحد ) ه األلباينحح  (، وص3510سنن النسائي )
  ، فيهما وصحح الشيخ شعيب إسناده على شرط الشيخني( 4297صحيح ابن حب ان )

بتة.  (، وقال ابُن عبدالرب : حديٌث صحيٌح جاَء من طرٍق شًت  كثريٍة َث1225موطأ مالك )
 . 20/33التمهيد 

 
: فقُه هذا احلديث، أن املتوَّف  عنها احلامُل ِعد هُتا تضُع ما يف  22/208قال يف التمهيد 

 ل: ِعد هُتا آخُر األجلني. ، خالَف قوِل من قابطنها
 

(37 ) 
 للصائم  املباشرة

 
 عن أيب هريرة: 

  آخرح  وأاتهح  ،له صا فرخَّ  ،ائم للص ى هللا عليه وسلم عن املباشرةِّ صلَّ  النيبَّ   سألا أن رجاًل 
 .شاب   والذي ِناهح  ،له شيخ  صا فإذا الذي رخَّ  ، فنهاه ،فسأله

 
 صحيح. (، قال يف صحيح سننه: حسن 2387سنن أيب داود )

صا للكبريِّ الصائمِّ يف املباشرة، وكحرِّها للشاب  وعن ابِن عباٍس رضَي هللا عنهما قال:   . رحخ ِّ
 اين يف صحيح سننه(. ، وصححه األلب1688)سنن ابن ماجه 

 
 .أما مبعىَن اجلماِع فهو حمظوٌر يف الصومتعين املباشرُة هنا ما دون اجلماِع للصائم، 
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 . وكرهها املالكيُة مطلًقا.قد تكوُن مباحة، وقد تكوُن مكروهةوابملعىَن األوِل 
ئشُة رضي هللا  قد قالت عاو ، ، كما بدا يف احلديِث الشريفأهنا ُتكَرُه ملن ال ميلُك نفسه وبيانُ 
  ولكنهح يقب ِّلح وهو صائم، ويباشرح وهو صائم،  ما ى هللا عليه وسلَّ كان رسولح هللا صلَّ : "عنها
 (.1106" )رواه مسلم كم إلربهأملكح 

ملن يكوُن مالًكا لنفسه، دون من    بذلك إىل أن إلابحةَ  " أشارتْ كم إلربهِّ أملكح  ولكنهح فقوهلا "
 . (14)ال أيَمُن من الوقوِع فيما حيرم

 
(38 ) 

 نظرةح الشاب  
 

يف حج ِة النبِ  صلى هللا عليه وسلم، عندما جاوَز الوادي فوقف، وأردَف الفضَل بن 
فريضُة هللِا يف   أيب شيٌخ كبري، قد أدرَكْتهُ  ٌة ِمن َخثْ َعَم، فقالت: إن  جاريٌة شاب  ُه فتتْ عباس... استَ 

 أبيك.   احلجِ ، أفُيجزُِئ أن َأُحج  عنه؟ قال: ُحجِ ي عن
رأيتح  ": ؟ قالملَ َلَوْيَت ُعَنَق ابِن عمِ ك ، اُس: اي رسوَل هللا، فقال العب  : وَلَوى ُعُنَق الفضلقال

 . " شاابا وشابَّة، فلم آمانِّ الشيطانا عليهما
 

( وقال: حديٌث حسٌن صحيح، 885من حديٍث رواُه الرتمذي عن عليٍ  رضَي هللا عنه ) جزءٌ 
( وذكَر حمقِ قُه أن 312أيب يعلى ) دنُه له الشيخ شعيب، مسن، وحس  (564مسند أمحد )

 .رجاَلُه ثقات 
 

على  هُ م يدَ سل  ى هللا عليه و صل   هُ على أن وضعَ  فهذا يدلُّ قال اإلماُم النوويُّ رمَحُه هللا تعاىل: 
   .عنه وعنها الفتنةِ  كان لدفعِ   الفضلِ  وجهِ 

له   املقولُ  ومل ينكف   ن قال بلسانهِ ، فإزالته إ هُ لزمَ  ،ده بي هُ زالتَ  إهُ ا وأمكنَ وفيه أن من رأى منكرً 
 .(15)وهللا أعلم .ا على اللسانمقتصرً  ما دامَ  مثَ أ ، بيده هُ وأمكنَ 

 

 . . 351، 3/350(، حتفة األحوذي 81، صحيح ابن خزمية )4/150ينظر: فتح الباري   (14) 
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(39 ) 

 الشابُّ وحديثح الزًن 
 

 عن أيب أُمامَة قال: 
   .لز انائذْن يل اب ،صل ى هللاُ عليِه وسل َم فقال: اي رسوَل هللا ى النب  إن  فًًت شاابًّ أتَ 

   . القوُم عليه فزَجروه وقالوا: َمْه َمهْ  فأقبلَ 
   ".ادنحه": فقال

 ؟  "ألحم ِّك أُتبُّهح "قال:  ،: فجلسقال ،فدان منه قريًبا 
   .جعلين هللاُ فداَءك ، : ال وهللاقال

مألحمَّ  وناهح وَل الناسح حيبُّ "قال:     ".هاِتِّ
   "؟َلبنتِّك أفتححبُّهح "قال: 

  .جعلين هللاُ فداَءك  ،َل هللا: ال وهللِا اي رسو قال
م وناهح وَل الناسح حيبُّ "قال:     ".لبناِتِّ
   "؟ألحختِّك أفتحبُّهح "قال: 

   .جعلين هللاُ فداَءك ، قال: ال وهللا
م وناهح وَل الناسح حيبُّ "قال:     ".ألاخواِتِّ
   "؟لعمَّتِّك أفتحبُّهح "قال: 

   .جعلين هللاُ فداَءك ، قال: ال وهللا
م  حيبُّوناهح وَل النَّاسح "قال:     ".لعمَّاِتِّ
   "؟خلالتِّك أفتحبُّهح "قال: 

   .جعلين هللاُ فداَءك ، قال: ال وهللا
م وناهح النَّاسح حيبُّ وَل "قال:     ".خلاَلِتِّ

ن  ف ا  ،وطه ِّر  قلباه ،اللهمَّ اغفر  ذنباه"عليه وقال:  يَدهُ  : فوضعَ قال    ".ر جاهوحص ِّ
 

 . 8/190شرح النووي على صحيح مسلم ( 15) 
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 . يلتفُت إىل شيءٍ بعد ذلك الفًَت  فلم يكنْ 
 

صحيح، رجالُه ثقاٌت رجاُل الصحيح، (، قال الشيخ شعيب: إسنادُه 22265مسند أمحد )
(، قال احلافظ اهليثمي: رواه أمحد  22265، 7759، 7679للطرباين )املعجم الكبري 

 (.1/129جممع الزوائد والطرباين يف الكبري، ورجالُه رجاُل الصحيح )
 

(40 ) 
 جزاء حفظ الفرج 

 
 ٍس رضَي هللا عنهما قال: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: عن عبدهللا بن عبا

 ".اجلنة فلهح  رجاهح فا  فِّظا ن حا  ما أَلا  ، ريٍش َل تزنوااي شبابا قح "
 

ومل ُُيرجاه، املعجم الكبري  مسلمٍ  على شرطِ  ( وقال: صحيحٌ 8062احلاكم يف املستدرك )  رواهُ 
 (.12776للطرباين )
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 (16)املراجع
 

ترتيب عالء الدين علي بن بلبان   / يف تقريب صحيح ابن حبان اإلحسان -
بريوت: مؤسسة  -.2ط -شعيب األرانؤوط.الفارسي؛ حققه وخر ج أحاديثه 

 ه  ]الرتاث[.1414-1393الرسالة، 
ابن حجر العسقالين؛ حتقيق علي حممد  /اإلصابة يف متييز الصحابة -

 ه ] الرتاث[.1412بريوت: دار اجليل، -البجاوي.
 بريوت: دار الكتب العلمية ]الرتاث[. -املباركفوري. /ُتفة األحوذي -
عبد العظيم بن عبد القوي الرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف/  -

حكم على أحاديثه وآَثره وعلق عليه حممد انصر الدين األلباين؛  املنذري؛ 
الرايض: مكتبة الرايض احلديثة،   -.اعتىن به مشهور بن حسن آل سلمان 

 ه .1424

القرطب؛ حتقيق ابن عبد الرب  /التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد -
...  -ه  1401الرابط: وزارة األوقاف،  -مصطفى أمحد العلوي وآخرين.

 ]الرتاث[.

دار املطبوعات  جدة:  -عبدهللا بن املبارك؛ حتقيق نزيه محاد. /اجلهاد -
 احلديثة. 

القاهرة: دار احلديث،   -بد الباقي.حتقيق حممد فؤاد عسنن ابن ماجه/  -
 د.ت.

حتقيق حممد انصر الدين األلباين؛ اعًت ِبا مشهور بن حسن سنن أيب داود/  -
ه  )وضمنه: صحيح   1427الرايض: مكتبة املعارف،  -.2ط-آل سلمان.

 وضعيف سنن أيب داود(. 

 

، هي لألقراص املدجمة اليت أصدرها مركز  املراجع اليت وضع يف آخرها لفظ ]الرتاث[ هكذا بني معقوفتني (16) 
 . الرتاث للربجميات يف األردن 
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حتقيق أمحد حممد شاكر، حممد فؤاد عبد  سنن الرتمذي )اجلامع الصحيح(/  -
 احلديث، د.ت. القاهرة: دار  -ي، إبراهيم عطوة.الباق

بريوت: دار  -حتقيق فواز أمحد زمريل، خالد السبع العلمي. /سنن الدارمي -
 ه  ]الرتاث[.1407الكتاب العريب، 

مكة املكرمة:   -البيهقي؛ حتقيق حممد عبد القادر عطا. /السنن الكبى -
 ه  ]الرتاث[.1414مكتبة دار الباز، 

البنداري، سيد كسروي  لنسائي؛ حتقيق عبدالغفار سليمان االسنن الكبى/  -
 ه  ]الرتاث[.1411بريوت: دار الكتب العلمية، -حسن. 

حلب: مكتب املطبوعات،  -حتقيق عبدالفتاح أبو غدة. سنن النسائي/  -
 ه  ]الرتاث[.1406

بريوت: دار إحياء الرتاث،   -.2ط -.شرح النووي على صحيح مسلم -
 ه  ]الرتاث[. 1392

 = اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان.    ابن حبان صحيح -
الرايض :   -. 2ط -حتقيق حممد مصطفى األعظمي. /صحيح ابن خزمية -

 ه .1401شركة الطباعة العربية السعودية احملدودة، 
بريوت؛ دمشق:  -.3ط -حتقيق مصطفى ديب البغا. /صحيح البخاري -

 ه  ]الرتاث[. 1407دار ابن كثري: دار اليمامة،  
-.3ط -حممد انصر الدين األلباين. /اجلامع الصغري وزايدته صحيح  -

 ه .1410بريوت: املكتب اإلسالمي، 
 ه .1416بريوت: دار ابن حزم،  -صحيح مسلم. -
حممد انصر الدين  ضعيف اجلامع الصغري وزايدته )الفتح الكبري(/  -

 ه .1410بريوت: املكتب اإلسالمي،  -.3ط -األلباين.
بريوت: دار  -ابن حجر العسقالين.بخاري/ لفتح الباري: شرح صحيح ا -

 ه  ]الرتاث[.1379املعرفة، 
بريوت: دار الكتاب   -نور الدين اهليثمي.جممع الزوائد ومنبع الفوائد/  -
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 ه .1387العريب، 
احلاكم النيسابوري، حتقيق مصطفى عبدالقادر  /املستدرك على الصحيحني -

 [.]الرتاثه  1411بريوت: دار الكتب العلمية،  -عطا.
دمشق: دار املأمون   -حتقيق حسني سليم أسد.مسند أيب يعلى املوصلي/  -

 ه  ]الرتاث[.1404للرتاث، 
 القاهرة: مؤسسة قرطبة ]الرتاث[. -.مسند أمحد بن حنبل -
الرايض: مكتبة   -ابن أيب شيبة؛ حتقيق كمال يوسف احلوت.املصنف/  -

 ه  ]الرتاث[.1409الرشد، 
 -.2ط-محدي بن عبد اجمليد السلفي. الطرباين؛ حتقيق /املعجم الكبري  -

 ه  ]الرتاث[.1404املوصل: مكتبة العلوم واحلكم، 
]مصر[: دار إحياء   -مالك بن أنس؛ حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي.  / املوطأ -

 الرتاث العريب ]الرتاث[.
ابن األثري؛ حتقيق طاهر أمحد الزاوي،  النهاية يف غريب احلديث واألثر/  -

 ه  ]الرتاث[.1399ت: دار الفكر، بريو  -الطناحي. حممود
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